Bydelsgruppe Aarhus Nord

Dataansvarlig:
Landsforeningen Ældre Sagen København.
https://www.aeldresagen.dk/persondatapolitik
Bydelsgruppe Aarhus Nord er underlagt Ældre Sagens Persondatapolitik.
Databehandler:
Ældre Sagen . Bydelsgruppe Aarhus Nord.
Tulipanvej 28A . 8240 Risskov.
mail: nord@aeldresagen-aarhus.dk
Tlf 8622 6401
https://www.aes-nord.dk
Formål:
For deltagere i vores aktiviteter anvender vi oplysninger til registrering af persondata ved
oprettelse af kursus, aktiviteter, ture og rejser.
Vi behandler kun personoplysninger på en hensigtsmæssig og legitim måde med det formål at
afvikle kurser og aktiviteter.
Persondata fra medlemskartotek:
Medlemsnummer, navn, adresse, postnr og by, mailadresse, telefon- og mobilnummer
Fødselsdato og indmeldelsesdato samt tilknytning til bydelsgruppe Aarhus Nord.
Persondata andre:
CPR-nummer, hvor det er påkrævet for legitimt formål og registrering af aktivitet.
Frivillige:
Registreres med navn, adresse, postnr og by, telefon og mobilnummer, mailadresse og
fødselsdato samt tillidshverv.
Undervisere:
Registreres med navn, adresse, postnr og by, telefon og mobilnummer, mailadresse og
CPR-nummer samt funktion.
Registrering om A- eller B-skat.
ÆOF drifter underviseres løn. Se www.aeof.aftenskole.dk/persondata.
Bridgeresultater:
Bridgeresultater offentliggøres med navn og resultat ved opslag i bridgelokalerne og på
hjemmesiden.
Deltager og substitutlister bridge:
Registreres med navn med adgang på hjemmesiden.
Mail:
Mailadresser, der benyttes under persondata ved tilmelding af kursus, aktiviteter, ture og rejser,
anvendes i forbindelse med registrering af arrangementer og kontakt til deltagere.

Computere i 'Aarhus Nord':
2 stk. Kontor-1, Kontor-2 benyttes med adgangskode, firewall og antivirus.
Private computere anvendes kun med det legitime formål at registrere kursusdeltagere, frivillige
og undervisere med de data, der er nødvendige for at arrangere og gennemføre aktiviteter.
Private computere beskyttet med adgangskode, firewall og antivirus.

Persondata deles med:
Almindelige data:
Vi videregiver dine almindelige personoplysninger i relevant og nødvendigt omfang
i forbindelse med tilmelding af kursus og aktiviteter.
Vores legitime interesse består i at orientere fx et kursussted, rejsearrangør om,
hvem der kommer og deltager i en aktivitet.
Situationsbilleder eller portrætfoto:
At vise situationsbilleder taget i foreningen. Vores legitime interesse består i at kunne
illustrere vores aktiviteter. Vi sørger for, at billedet har visning af situationen eller aktiviteten,
som formål og at der ikke er tale om portrætbilleder.
Portrætfoto vises kun efter frivillig aftale, som til hver tid kan trækkes tilbage.
Lister formål:
Registrering af hold, kursus, arrangementer, ture og rejser.
Vores legitime interesse består i at orientere fx et kursussted, rejsearrangør om,
hvem der deltager i en aktivitet.
Lister deles med:
Undervisere, rejseselskaber og institutioner, hvor data er legitime og nødvendige for at
arrangementet kan gennemføres.
Lister er underviserens og arrangørens personlige redskab, som ikke deles med kursusdeltagere.
Lister annulleres efter aktivitetens ophør.
Sletning af lister:
Lister slettes, når aktiviteten er ophørt eller ikke relevant for aktiviteten.
Opbevaringssted papirlister:
Aflåst skab.
Web-hotel:
Bydelsgruppen Aarhus Nord har egen sikret hjemmeside, hvor data opbevares på web-hotel.
Data registreres under password og opbevares under opretholdelse af et tilsvarende passende
sikkerhedsniveau hos leverandøren.
Web hotellets opbevaring af persondata:
http://www.servage.net/about/about_servage/handling-of-personal-data/index.html

Kommunens krav til persondata:
Medlemmer og deltagere indvilliger i at data kan videregives til Aarhus Kommune eller een af
denne udvalgt juridisk enhed med følgende formål:
- at beregne og refundere tilskud til aftenskolen for deltagere der er omfatte af
APEHØS-ordningen (Nedsat deltagerbetaling til arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere,
handicappede, øvrige personer mellem 60 og 65 år uden arbejdsindkomst samt
studerende/lærlinge).
- at anmode andre kommuner om mellemkommunal refusion for deltagere bosiddende uden for
Aarhus Kommune.
- at indhente deltagerlister til stikprøvekontrol.
Rettigheder:
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at kontakte os
kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de
formål, som oplysningerne er indsamlet til.
Se https://www.aeldresagen.dk/persondatapolitik Pkt.2.3
Sikkerhed:
I Ældre Sagen er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik.
Se h
 ttps://www.aeldresagen.dk/persondatapolitik pkt. 13.
Rettigheder:
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 32 00, Mail:
dt@datatilsynet.dk
Senest opdateret 14-10-2018
Forbehold for ændringer.

